TheraComm
MyCall 2.0 Server – Zálohovanie dát

Zálohovanie dát
Zálohovanie dát - princípom zálohovania záznamov je premiestnenie samotných záznamov do
predom zvoleného adresára a vykonáva sa samostaným programom „MyCall Backup“, ktorý je
zvyčajne umiestnený v adresári C:\Program Files\MyCall Server\, súbor MyCallBackup.exe. Po
spustení sa zobrazí nasledovné okno:

Obr. 1 Hlavné okno aplikácie MyCall Backup
•
•
•

•
•
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Operácia ktorá sa má vykonať – môže sa vykonávať buď zálohovanie alebo obnovenie
záznamov zo zálohy, prepínačom určíte ktorá činnosť sa má vykonať.
Časový inerval – definícia časového intervalu, za ktorý sa majú záznamy odzálohovať,
alebo obnoviť zo zálohy.
Výber určitých záznamov, ktoré sa nemajú zálohovať – štandardne aplikácia MyCall
Backup odzálohuje všetky záznamy, ktoré spadajú do zadaného časového intervalu,
zvolením týchto prepínačov môžete bližšie určiť, či sa nemajú zálohovať zamknuté
záznamy, zašifrované záznamy alebo záznamy, ktoré sú v koši.
Logovací súbor – súbor pre zápis činnosti počas zálohovania
Adresár zálohy – adresár, do ktorého sa umiestnia odzálohované zvukové záznamy
a dodatočné informácie o nich.
Príkazový riadok – tu sa zobrazuje ako je možné spustiť aplikáciu MyCall backup
s aktuálnym nastavením bez zobrazenia okna, týmto spôsobom je možné automatizovať
spúšťanie aplikácie MyCall Backup v naplánovaných úlohách OS Windows.
Priebeh – grafické zobrazenie pribehu zálohovania.
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Zálohovanie - zašktnutím prepínača sa bude vykonávať zálohovanie záznamov.
Obnovenie zálohy - zašktnutím prepínača sa bude vykonávať obnovenie záznamov zo
zálohy.
Vybrať záznamy medzi časmi - zašktnutím prepínača nastaví časové obdobie pre
vykonanie zálohovania záznamov napr. od 1.1.2007 0:00 do 31.1.2007 23:59. Všetky
záznamy nastavené v tomto časovom rozsahu budú zálohované.
Staršie ako ... dní - zašktnutím prepínača budú zálohované všetky záznamy staršie ako
napr. 100 dní od aktuálneho systémového dátumu.
Za posledných ... dní - zašktnutím prepínača budú zálohované všetky záznamy zadané
počtom posledných dní od aktuálneho dňa.
Nezálohovať zamknuté záznamy – zašktnutím políčka sa budú zálohovať záznamy podľa
nastaveného časového intervalu okrem uzamknutých záznamov.
Nezálohovať zašifrované záznamy – zašktnutím políčka sa budú zálohovať záznamy
podľa nastaveného časového intervalu okrem zašifrovaných záznamov.
Nezálohovať záznamy, ktoré sú v koši – zašktnutím políčka sa budú zálohovať záznamy
podľa nastaveného časového intervalu okrem záznamov, ktoré boli v vymazaním presunuté
do koša.
Logovací súbor – vyberte súbor, do ktorého sa bude zapisovať činnosť vykonanej zálohy.
Adresár zálohy - vyberte cieťový adresár, do ktorého sa budú zálohovať záznamy
a informácie o nich.
Príkazový riadok – automaticky sa v ňom generuje vykonavací príkaz pre zálohovanie,
počas zadávania kritérii zálohovania.
Priebeh – grafické zobrazenie pribehu zálohovania
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Poznámka: vykonávací príkaz vygenerovaný v príkazovom riadku je možné použiť pre naplánavané
úlohy operačného systému Windows.
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